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 «قائمة بيان» أعلنت مرشحيها خلوض انتخابات «التعاونية»

 زوجة األسير مروان البرغوثي: أجيال فلسطني ُتقدر جهود الكويت

 قائمة بيان تستعد النتخابات تعاونيةية

 ياسر الكندري

 أحمد البناي

 أعلنت «قائمة بيان» خوضها 
انتخابات جمعية بيان التعاونية 
وأسماء مرشـــحيها احمد ناصر 
البناي، ياســـر احمـــد الكندري، 
يوسف مزعل العتيبي. وافتتحت 
القائمة االحد مقرها االنتخابي في 
الذي حضره لفيف  منطقة بيان 
املؤيديـــن للقائمة من  كبير من 
أبناء املنطقة، ومن أهم األسباب 
الرئيسية في تواجد احلشد الكبير 
النتائـــج امللحوظـــة في إصالح 
اجلمعية من قبل أعضاء مجلس 
اإلدارة احلالي ممثلي قائمة بيان، 
الســـيما ان إجنازات قائمة بيان 
متتالية وتصب في مصلحة أهالي 

املنطقة.
  وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس جلنة املشتريات احلالي 
ومرشح قائمة بيان لالنتخابات 
يـــوم غد االربعاء  املزمع عقدها 
ياسر الكندري من ابرز اجنازات 
القائمـــة تعيني مدير عام كويتي 
اجلنســـية بناء على رغبة أهالي 
املنطقة واالتفاق مع مطعم ليتل 
ســـيزرز على ترك مساحة ٤٠٠م 
داخل السوق اجلديد مقابل أرض 
مبساحة تتراوح بني ٣٤٠٠م٢ الى 
٤٠٠٠م٢، إضافة إلى احلصول على 
املوافقات الرســـمية لتخصيص 
صالة أفراح خلدمة املنطقة مبساحة 
١٠٠٠م٢ وتخصيـــص مواقف لها 

مبساحة ٥٨٠٠م٢.
  وأضـــاف منذ تولـــي أعضاء 
قائمة بيان املناصب اإلدارية علمنا 
بكل جد واجتهاد ملا فيه مصلحة 
التعاونية وأهالي املنطقة، مشيرا 
الى انـــه مت جتديد وافتتاح فرع 
القطعة ٥ مع نقل وزيادة األنشطة 
نـــاز للمأكوالت  وافتتاح مطعم 
اإليرانية بعد تذليل جميع العقبات 
التي واجهها مجلس اإلدارة من قبل 
بعض اجلهات الرســـمية وكذلك 
مت توقيع عقد مع شركة البجيت 
وتقوم مبوجبه وعلى نفقتها بهدم 
وإعادة بناء مركز لوازم العائلة 

بفضل تكاتف جهود أعضاء القائمة 
والعمل يدا واحدة خلدمة أهالي 

املنطقة.
  وتابع البناي مت توقيع عقد مع 
شركة «بي كيك» الستثمار فرع بنك 
اخلليج سابقا مقابل دعم ٨٨ ألفا 
و٨٠٠ دينار ورفع نسبة األرباح 
من ٣٫٦٪ الى ٨٪، وتسديد جميع 
الدولة  املتراكمـــة ألمالك  املبالغ 
ووزارة الكهرباء واملاء واخلاصة 
بالســـنوات ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٠، 
إضافة الى تسديد ديون متراكمة 
للشركات املوردة مبا يزيد على 

مليوني دينار.
 ٭  ليلى الشافعي

تسليمهم نصف املبنى الستخدامه 
كصيدليـــة مقابل املســـتوصف 
اجلديد مع حتمل الشـــركة كامل 
التكاليـــف وكذلك احلصول على 
املركزي  املوافقة لترميم السوق 
القدمي فـــي القطعة ٨ واحلصول 
ايضا على املوافقة لتوسعة السوق 

اجلديد في القطعة ٢.
  وأشـــار الى انه وبعد معاناة 
داخل أروقة اجلهات الرسمية مت 
افتتاح حلويـــات الفيصل مقابل 
السوق املركزي واستحداث مواقف 
سيارات إضافية في السوق املركزي 
القدمي في القطعة ٨، الفتا الى ان 
كل اإلجنازات ســـالفة الذكر هي 

على مساحة ٨٠٠م٢ على ان يكون 
على دورين وذلك لتلبية احتياجات 

أهالي منطقة بيان.
  ومن جانبه، أكد أمني الصندوق 
احلالي واملرشح عن قائمة بيان 
لالنتخابـــات املقبلة احمد ناصر 
البنـــاي ان طوال فترة عضويته 
في مجلس اإلدارة كان يسعى بكل 
ثقة مع أعضاء املجلس وباألخص 
ممثلي قائمة بيـــان على تعزيز 
املركز املالي للجمعية والعمل على 
مضاعفة نسبة األرباح إضافة إلى 
املشاريع اإلنشائية واخلدمية والتي 
ذكر منها توقيع عقد مع شـــركة 
الساير لبناء (كاريبو كافيه) مقابل 

 الكندري: عملنا بكل 
جد واجتهاد وسنكمل 

مسيرتنا اإلصالحية

 البناي: نعمل يداً واحدة 
لتعزيز املركز املالي 

للتعاونية وتقدمي 
األفضل ألهالي املنطقة

 أكدت احملامية فدوى البرغوثي 
النائـــب مروان  زوجة األســـير 
البرغوثي عضو اللجنة املركزية 
حلركة فتـــح والنائب باملجلس 
الكويـــت كانت  ان  التشـــريعي 
والزالت من أوائل الدول الداعمة 
للقضية الفلســـطينية وللشعب 
الفلسطيني وثمنت جهود صاحب 
السمو األمير وحكومته وشعب 
الكويت، جاء ذلك في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» «عقب إلقائها 
رسالة أثناء انعقاد البرملان العربي 
في دورته العادية باألمانة العامة 
جلامعة الدول العربية، موضحة ان 
الشعب الفلسطيني كباره وصغاره 
يعرف مســـاندة ودعـــم الكويت 
للقضية الفلسطينية ولم تبخل 
الكويت على جميع املســـتويات 
دعمها للقضية وهذا أمر تاريخي 
حتفظه كل األجيال الفلسطينية 
للكويت، واشـــارت فـــدوى انها 
رغبت في طرح قضية األســـرى 
الفلسطينيني و١٣ عضوا برملانيا 

مع األسرى الفلسطينيني على أنهم 
مجرمون أو أمنيون في أحســـن 
األحوال، ولفتت إلى أنه منذ عام 
٢٠٠٠ لم يستطع أهل غزة زيارة 
أبنائهم األسرى، كذلك عدد كبير 
من أهالي الضفة لم يتمكنوا من 

زيارة أسراهم.
  وأوضحت أن مروان البرغوثي 
هو أقدم عضو برملاني في سجون 
االحتالل، وهذا العام العاشر الذي 
يقضيه في السجن، كما أنه قضى 
١٧ عاما متفرقة في السجن أي ثلث 
عمره الزمني فضال عن ٧ سنوات 

قضاها مطاردا.
  واعتبرت أن هذا احلكم القاسي 
على النائب مروان البرغوثي كان 
حكما علـــى االنتفاضة والنضال 
الفلســـطيني، مشـــيرة الى انهم 
أتوا بكل صحافة العالم ليشهدوا 
علـــى احملاكمة ليقولوا إن القادة 
الفلسطينيني هم إرهابيون وليسوا 

مناضلني من أجل االستقالل.
 ٭  القاهرة ـ هناء السيد

الى  البرملان لنقل القضية  ندعو 
احملافل الدولية، وأن يسعى على 
ضرورة انتزاع اعتراف من األمم 
املتحدة بأن األسرى الفلسطينيني 
هم أســـرى حرب مناضلون من 
أجل االســـتقالل وتنطبق عليهم 
عشرات القرارات الدولية التي توفر 

احلماية ألسرى احلرب.
  وقالت البرغوثي، إننا نتمنى 
من البرملان ان يســـتعني بخبراء 
دوليـــني من أجـــل الذهاب لألمم 
املتحدة وانتزاع هذا االعتراف بأن 
األسرى الفلسطينيني هم أسرى 
حرب مناضلون موضحة أنه سيعد 

مكسبا كبيرا في حالة حتقيقه.
  وطالبـــت بعقد جلســـات في 
البرملانـــات العربية تتحدث عن 
قضيـــة زميل لهـــم، وهو مروان 
البرغوثي وسبل اإلفراج عنه ونشر 
قضيتـــه وخاصة أنه حوكم بـ ٥ 
مؤبـــدات و٤٠ عاما، وهو ما يدل 

على احلقد والكراهية.
  ولفتت إلى أن إسرائيل تتعامل 

معتقال في السجون اإلسرائيلية 
ويجـــب ان يكـــون ان البرملـــان 
العربـــي مظلة حقيقيـــة لهؤالء 
البرملانيني وكانـــوا في وقت ٤٥ 
عضوا بالسجون ونناشد البرملان 
العربـــي بتبني قضية األســـرى 
واملعتقلـــني البالغ عددهم ٦٠٠٠ 
سجني ومعتقل وأسير وأسيرة لذا 

 احملامية فدوى البرغوثي تتحدث للزميلة هناء السيد          (ناصر عبدالسيد)

نقلها هناك قلق امني تســــببه 
القانون،  القلة اخلارجني على 
ولكــــن احلمــــد هللا االوضــــاع 
جيدة وابناؤنــــا الطلبة بخير 
واناشــــدهم االلتزام بالقانون 
وعدم العودة للمنزل في وقت 
متأخر وندعوا اهللا ان يتم نعمته 
على مصــــر ويعود اليها امنها 

واستقرارها.
  وثمــــن د.احلمــــد دور بيت 
الكويت لالعمال الوطنية برئاسة 
العميري للتعاون مع  يوسف 
السفارة في مصر وهيئة تنشيط 
السياحة لالعداد لتلك اجلولة 
التي نتوقع ان تغير شكل االقبال 
السياحي الى مصر ونشهد زيادة 

عدد السياح بعد زيارتهم.
  ويتضمن برنامج الرحلة الذي 
نظمته هيئة تنشيط السياحة 
عقد مؤمتــــر اعالمي للوفد مع 
االعالميــــني والكتاب واملثقفني 
املصريني وزيارة عدد من االماكن 
االثرية بالقاهــــرة منها القرية 

 وفد إعالمي كويتي يزور اإلسكندرية وشرم الشيخ  

 احلمد: الكويت تدعم السياحة املصرية 
والوفد ينقل حقيقة األوضاع باألماكن السياحية

الفرعونية والصوت والضوء 
وزيــــارة ملدينة االســــكندرية 
تتضمن لقاء محافظ االسكندرية 
التي  وزيارة لعدد من االماكن 
تشتهر بها املدينة ومنها املتحف 
القومي وعمود السواري وقلعة 
صالح الدين االيوبي، ثم االنتقال 
الى منتجع شرم الشيخ وحضور 
عروض الف ليلة وليلة والذهاب 
في رحلة بحرية الكتشاف جمال 
الشعب املرجانية ولقاء محافظ 
جنوب سيناء وعقد لقاء وحوار 
مفتــــوح لالطالع علــــى حركة 
السياحة بشرم الشيخ املدينة 
املفضلة للســــياحة البناء دول 

اخلليج وخاصة الكويت.
 ٭  القاهرة ـ هناء السيد 

العالقات  اطــــار دعــــم   في 
الكويتيةـ  املصرية تأتي زيارة 
الوفد االعالمي الكويتي الى مصر 
دعما لتنشيط السياحة املصرية 
والتي تأثرت جراء احداث ثورة 
٢٥ يناير. وفي تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» «اكد سفيرنا بالقاهرة 
د.رشــــيد احلمد ان مصر دولة 
شــــقيقة وتربطنا بها عالقات 
اخوية ودولية وشعبية ممتازة 
وتتأثر الكويت مبا يحدث ملصر 
ذلك البلــــد االم الذي يحتضن 
جميع اجلنسيات بكل ترحاب، 
مشيرا الى ان مصر لديها مزارات 
ســــياحية خالبة يفضلها ابناء 
الكويت ومنها شــــرم الشــــيخ 
والغردقة ومرسى علم، وكذلك 
لديها اماكــــن ترفيهية واثرية، 
مشيرا الى ما تتمتع به االقصر 
واســــوان من آثــــار يأتي اليها 
العالم، والن  السواح من دول 
مصــــر تعتمد في جــــزء كبير 
من اقتصادها على الســــياحة 
تأثــــرت حركة الســــياحة بعد 
احداث ثــــورة ٢٥ يناير ورغم 
ذلك هناك العديد من اجلاليات 
التي عادت الى مصر بعد االحداث 
ومنهم مــــن كان موجودا اثناء 
االحداث ولــــم يفضل اخلروج 
من مصر لذلك تأتي زيارة الوفد 
االعالمي تضامنا مع السياحة 
املصرية وإلقاء الضوء بعيونهم 
ونقل الوضــــع عبر الكاميرات 
والفضائيات، حيث ان البعض 
ينقل ان الوضع االمني ســــيء 
 د.رشيد احلمد يوسف العميريولكن ليس بالصورة التي يتم 

من أجل حتريـــر وطنه وفي 
مواجهـــة كل مخططات العدو 
الصهيوني، وما ميارســـه من 
انتهاكات واسعة ضد االعراف 
الدوليـــة واملبادئ  والقوانني 

االنسانية. 
  وأضاف د.العنزي قائال الى 
انه في الوقت الذي يحتفل فيه 
الكيان الصهيوني بهذه املناسبة 
التي احتل فيها فلسطني عام 
١٩٤٨ من قبل عصابات اآلرجون 
والهاجانا الصهيونية فإننا في 
املقابل ومـــن منطلق واجبنا 
كعرب ومســـلمني البد لنا أال 
نترك الصهاينة يوثقون هذه 
االليمـــة لصاحلهم  الذكـــرى 
ويجيرونها كحق مشروع والبد 
لنا أن نوثق حقيقة هذه الذكرى 
من خالل كشـــف كل احلقائق 
واالحداث التي مارسها الصهاينة 
وانتهاكاتهـــم ضـــد االعراف 
والقوانـــني واالنســـانية في 
احتالل أرض فلسطني وتشريد 
أهلها وممارسة سلسلة اجرامية 

واسعة من ذلك التاريخ. 
  ووجه د.العنزي في ختام 
الدعوة للمواطنني  تصريحه 
واملقيمني للمشـــاركة في هذا 
الذي ســـيقام على  املهرجان 

 «أنصار القدس» تقيم اجلمعة مهرجان «العودة»
مسرح د.عثمان عبدامللك في 
كلية احلقوق بجامعة الكويت 
السابعة  الساعة  في الشويخ 
مســـاء، مؤكـــدا علـــى أهمية 
املشاركة لنقل صور واضحة 
ومعبرة عبر وســـائل االعالم 
الفضائية عن  كافة والقنوات 
موقف الكويت الثابت من قضية 
فلسطني ولكشف كل احلقائق 

املعنية في هذه القضية. 

 تعتزم جلنة أنصار القدس 
التابعة جلمعيات النفع العام 
اقامة مهرجان يوم  الكويتية 
اجلمعة املقبل مبناسبة مرور 
الذكـــرى الثالثـــة والســـتني 
الغاشم  لالحتالل االسرائيلي 
لفلسطني وتشريد شعبها وذلك 
الفلسطيني.   لنصرة الشعب 
وأشـــار االمني العـــام للجنة 
ادارة جمعية  وعضو مجلس 
املعلمـــني الكويتيـــة د.غازي 
العنزي الى أن املهرجان الذي 
عقد حتت رعاية رئيس الهيئة 
العاملية  اخليرية االســـالمية 
د.عبداهللا املعتوق متت تسميته 
مبهرجان «العودة» مت اقراره 
الذي عقدته  عقب االجتمـــاع 
اللجنة بحضـــور ممثلني عن 
جمعيات النفع العام الكويتية 
فيمـــا يأتي في اطـــار التأكيد 
الثابت  الكويـــت  على موقف 
قيادة وحكومة وشعبا وعلى 
مستوى جميع جمعيات النفع 
العام واملنظمات واملؤسسات 
فـــي نصرة  املدنية  االهليـــة 
العربية واالسالمية  قضيتنا 
االولى وهي فلسطني وللوقوف 
صفا واحدا الى جانب شعبنا 
 د.غازي العنزي الشقيق في فلسطني لنصرته 

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني


